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Nowa ustawa o produktach kosmetycznych. Ważne
zmiany od 1 stycznia!
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Nowa ustawa sprawi, że będziemy
stosować bezpieczniejsze kosmetyki •
Od
1 stycznia
2019
będzie
obowiązywać
nowa
ustawa
o
produktach
kosmetycznych.
Wprowadza szereg nowych zasad.
Aż dwa lata trwało przygotowanie
nowej
ustawy
o
produktach
kosmetycznych i wreszcie wyszła
spod legislacyjnych skrzydeł; zacznie
obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa konsumentów poprzez zwiększenie nadzoru nad produktami
kosmetycznymi.
Ustawa wprowadza i jednoznacznie definiuje nie tylko nowe pojęcia (jak m.in.:
wytwórca, wytwarzanie produktu kosmetycznego, czy konfekcjonowanie), ale również
nakłada nowe obowiązki na firmy działające na rynku kosmetycznym.
Firmy będą teraz musiały zgłosić swój, wytwarzający kosmetyki, zakład do "wykazu
zakładów". Oznacza to, że zasady dobrej praktyki produkcji (GMP) będą lepiej przez
państwowe powiatowe inspektoraty sanitarne monitorowane. Ponadto język
dokumentacji produktu kosmetycznego (PIF) w części B raportu bezpieczeństwa
będzie
musiał
być
sporządzany
wyłącznie
w
języku
polskim.
Ciężkie działania niepożądane i system kar
Ustawa wprowadza również System Informowania o Ciężkich Działaniach
Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych: ciężkie
działania niepożądane zgłaszane będą do powołanego w tym celu ośrodka
administrującego, który zostanie wyłoniony spośród funkcjonujących na rynku
jednostek naukowych. Zadaniem ośrodka będzie m.in.: weryfikacja danych
otrzymanych od konsumenta, czy zgłoszenie dotyczy ciężkiego działania
niepożądanego, czy też nie.
Kary za naruszenia będą przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Sankcje
powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a zatem ich wysokość sięgać
będzie w wielu przypadkach 100 000 zł.
"Dobry kompromis"

– Ta ustawa jest dobrym kompromisem – prace nad nią trwały długo, ale dzięki
otwartości władz, w tym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ostateczny tekst ustawy
zawiera zdecydowaną większość uwag, które w imieniu przemysłu zgłosiło Polskie
Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – mówi dr Anna
Oborska, Dyrektor Generalna Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i
Detergentowego.
– Przedsiębiorców, którzy obawiają się wejścia w życie nowej ustawy serdecznie
zapraszam do członkostwa w Stowarzyszeniu. Tu uzyskają Państwo informację oraz
niezbędne wsparcie – tłumaczy.
Na wdrożenie wszelkich zmian firmy, które do tej pory funkcjonowały na innych
zasadach, będą miały 9 miesięcy.

